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Disposicions

DEPARTAMENT
DE SALUT

ORDRE

SLT/129/2011, de 15 de juny, per la qual es determinen, per a l’any 2011, els preus 
unitaris i la resta de valors als quals es refereix l’article 5 del Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut.

L’article 5 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de 
pagament de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 
5764, de 26.11.2010), estableix que mitjançant una ordre de la persona titular del 
departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell de Direcció 
del Servei Català de la Salut, s’han de determinar, d’una banda, els preus unitaris 
corresponents a l’assistència hospitalària i especialitzada, exclosa l’atenció psiqui-
àtrica i, d’altra banda, els preus unitaris corresponents a l’atenció psiquiàtrica i de 
salut mental.

Pel que fa a l’assistència hospitalària i especialitzada, exclosa l’atenció psiquià-
trica, s’han d’aprovar:

a) El preu unitari mitjà de l’alta hospitalària modulada per estructura i de l’alta 
hospitalària modulada per complexitat.

b) El preu unitari de la visita de consulta externa i la urgència per a cadascun 
dels grups de complexitat estructural en què es classifiquen els centres.

c) El preu unitari de cada una de les categories de casos considerats com a tèc-
niques, tractaments i procediments específics.

I, pel que fa a l’atenció psiquiàtrica i de salut mental, s’ha d’aprovar el preu unitari 
per a cada tipologia d’hospitalització i el preu unitari de cada una de les categories 
de casos considerats com a procediments específics.

Així mateix, l’ordre esmentada ha d’establir:
a) Els diferents percentatges a aplicar per estructura dels hospitals i per nivell 

de complexitat de les patologies.
b) L’assignació única global per al manteniment d’una estructura mínima d’aten-

ció d’urgències corresponent als hospitals situats en zones geogràfiques aïllades 
i/o amb poca població.

Per això exposat, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, 
i d’acord amb l’article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
El preus unitaris mitjans de l’alta hospitalària modulada per estructura i de l’alta 

hospitalària modulada per complexitat de l’assistència hospitalària i especialitzada, 
exclosa l’atenció psiquiàtrica, per a l’any 2011, són els següents:

Preu unitari mitjà de l’alta hospitalària modulada per estructura: 2.262,58 euros.
Preu unitari mitjà de l’alta hospitalària modulada per complexitat: 2.239,03 

euros.

Article 2
2.1 El preu unitari per a l’any 2011 de la visita de consulta externa per a cadascun 

dels grups de complexitat estructural en què es classifiquen els centres, en l’àmbit 
de l’assistència hospitalària i especialitzada, són els següents:

Grup 1: 41,57 euros.
Grup 2: 49,16 euros.
Grup 3: 57,53 euros.
Grup 4: 67,27 euros.
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2.2 El preu unitari per a l’any 2011 de la visita d’urgència per a cadascun dels 
grups de complexitat estructural en què es classifiquen els centres, en l’àmbit de 
l’assistència hospitalària i especialitzada, són els següents:

Grup 1: 53,85 euros.
Grup 2: 85,56 euros.
Grup 3: 103,58 euros.
Grup 4: 117,20 euros.

Article 3
Els preus unitaris corresponents a cada una de les categories de casos considerats 

com a tècniques, tractaments i procediments específics, en l’àmbit de l’assistència 
hospitalària i especialitzada, són els que estableix l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 4
Els percentatges a aplicar per estructura dels hospitals i per nivell de complexitat 

de les patologies, en l’àmbit de l’assistència hospitalària i especialitzada, són els 
següents:

a) Un 65% al preu unitari mitjà de l’alta hospitalària modulada per estructura.
b) un 35% al preu unitari mitjà de l’alta hospitalària modulada per complexi-

tat.

Article 5
L’assignació única global per al manteniment d’una estructura mínima d’atenció 

d’urgències corresponent als hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o 
amb poca població és d’1.313.681,88 euros.

Article 6
Els preus unitaris per a 2011, pel que fa a l’atenció psiquiàtrica i de salut mental, 

són els següents:
Preus unitaris d’hospitalització total
Aguts: 183,31 euros/estada.
Subaguts: 115,35 euros/estada.
Unitat de patologia dual: 182,42 euros/estada.
Preus unitaris d’estada mitjana i llarga
Retard mental greu i profund: 70,02 euros/estada.
Trastorn mental sever d’alta dependència psiquiàtrica (ADP): 91,48 euros/esta-

da.
Trastorn mental sever, pacients en procés d’estudi: 55,91 euros/estada.
Serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels pacients a la 

comunitat: 13,28 euros/estada.
Serveis especialitzats per a l’atenció a persones amb retard mental i greus trastorns 

de conducta: 116,24 euros/estada.
Preus unitaris d’hospitalització parcial: 119,60 euros/estada.
Preus unitaris de servei de rehabilitació de persones adultes
Nivell 1 (fins a 15 places): 37,72 euros/sessió.
Nivell 2 (de 16 a 25 places): 36,05 euros/sessió.
Nivell 3 (més de 25 places): 32,38 euros/sessió.
Preu unitari del servei de rehabilitació infantil i juvenil, per nen o nena: 2.013,47 

euros/any.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única
L’any 2011 els preus unitaris corresponents als contractes administratius adju-

dicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis d’hospitalització 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5907 – 27.6.201135490

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

i rehabilitació d’atenció psiquiàtrica i salut mental s’actualitzaran en el mateix 
percentatge de variació existent entre les tarifes vigents a 31 de desembre de 2010 
i els preus unitaris aprovats en aquesta Ordre.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Els preus unitaris i els altres valors especificats en aquesta Ordre són d’aplicació 

des de l’1 de gener de 2011.

Segona
L’actualització de preus a què fa referència la disposició addicional única és 

d’aplicació a partir de la data en què, d’acord amb la normativa vigent i els contractes 
subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Tercera
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de juny de 2011

BOI RUIZ I GARCÍA

Conseller de Salut

ANNEX

Hospital de dia
Per a aquesta categoria de casos s’estableixen preus unitaris per als diferents 

grups de complexitat estructural en què es classifiquen els centres.
Grup 1: 114,55 euros.
Grup 2: 148,92 euros.
Grup 3: 171,77 euros.
Grup 4: 206,13 euros.

Cirurgia menor ambulatòria
Per a aquesta categoria de casos s’estableixen preus unitaris per als diferents 

grups de complexitat estructural en què es classifiquen els centres.
Grup 1: 109,80 euros.
Grup 2: 142,84 euros.
Grup 3: 164,77 euros.
Grup 4: 197,77 euros.

Tarifes corresponents a tècniques, tractaments i procediments especíics
Braquiteràpia:
711,51 euros els 500 primers casos.
1.049,09 euros a partir del cas número 501.
Braquiteràpia oftàlmica: 9.683,98 euros.
Braquiteràpia prostàtica: 13.934,67 euros.
Radioteràpia de complexitat I: 769,03 euros.
Radioteràpia de complexitat II: 2.169,82 euros.
Radioteràpia de complexitat III: 3.284,96 euros.
Radioteràpia de complexitat IV: 4.696,00 euros.

Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirurgia estereotàctica i neuro-
radiologia

Estudis neurofisiològics estereotàctics: 10.579,76 euros.
Tractament quirúrgic del Parkinson i de l’epilèpsia: 20.304,08 euros.
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Tractament quirúrgic de trastorns psiquiàtrics:
6.455,99 euros els 15 primers casos.
4.438,50 euros a partir del cas número 16.

Radiocirurgia estereotàctica de tumors cerebrals
Dosi única: 8.755,92 euros.
Dosi fraccionada: 9.631,52 euros.

Radiocirurgia estereotàctica de malformacions arteriovenoses
Dosi única: 10.087,44 euros.
Dosi fraccionada: 11.100,23 euros.
Radiologia intervencionista d’alta complexitat: 1.131,64 euros.
Endoscòpia intervencionista d’alta complexitat: 529,07 euros.
Angiografia diagnòstica: 1.315,32 euros.
Neuroradiologia intervencionista de nivell I: 3.758,00 euros.
Neuroradiologia intervencionista de nivell II: 10.146,59 euros.
Neuroradiologia intervencionista de nivell III: 7.515,98 euros.

Tractaments i procediments diagnòstics de cardiologia d’alta complexitat
Cateterisme cardíac diagnòstic:
1.154,01 euros els 600 primers casos.
1.371,89 euros a partir del cas número 601.
Cateterisme cardíac terapèutic:
2.566,29 euros els 150 primers casos.
3.034,33 euros a partir del cas número 151.
Cirurgia cardíaca extracorpòria:
7.140,20 euros els 600 primers casos.
7.891,80 euros a partir del cas número 601.
Tractament de les arítmies per ablació: 2.566,29 euros.
Valvuloplàstia endoscòpica: 5.527,90 euros.
Revascularització transmiocàrdica per làser OMNIUM YAG: 8.876,98 euros.

Tractaments i procediments diagnòstics digestius i hepàtics d’alta complexitat
Cateterisme hepàtic diagnòstic: 1.573,65 euros.
Cateterisme hepàtic terapèutic: 3.228,01 euros.

Tractaments i procediments diagnòstics urològics d’alta complexitat
Disfuncions miccionals i/o enuresi i problemes d’ejaculació: 2.420,98 euros.
Disfunció erèctil i impotència: 1.613,98 euros.
Estudi urodinàmic i/o uroneurològic: 201,72 euros.
Litiasi renal recidivant: 363,19 euros.
Accés vascular per hemodiàlisi: 506,85 euros.
Litotrípsia: 2.017,53 euros.

Altres tractaments i procediments d’alta complexitat
Oxigenació per membrana extracorpòria neonatal (ECMO): 9.676,86 euros.

Altres tractaments de medicina nuclear:
Tractaments de medicina nuclear: 556,24 euros.

Diagnòstic prenatal
Amniocentesi: 242,15 euros.
Funiculocentes: 282,44 euros.
Biòpsia de cori: 425,69 euros.

Tractaments de la infertilitat
Fertilització in vitro: 4.438,50 euros.
Diagnòstic preimplantacional+FIV: 6.570,98 euros.
Inseminació artificial: 807,03 euros.
Inseminació artificial amb rentat seminat: 2.275,70 euros.
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Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars
Avaluació integral periòdica especialitzada: 484,18 euros.
Rehabilitació integral infantil especialitzada: 52,47 euros.
Rehabilitació especialitzada de funcions superiors: 56,48 euros.
Recuperació funcional (ES) en una lesió medul·lar alta: 40.642,79 euros.
Recuperació del control voluntari de la micció i l’evacuació: 16.837,72 euros.
Tractament quirúrgic de l’espasticitat d’origen cerebral o medul·lar: 13.950,86 

euros.

Altres tècniques i procediments especíics
Rehabilitació ambulatòria: 139,25 euros.
Rehabilitació domiciliaria neuromuscular amb grans discapacitats: 2.098,48 

euros.
Rehabilitació domiciliaria excepte neuromuscular amb grans discapacitats: 

573,13 euros.
Logopèdia: 185,96 euros.
Ecografia intervencionista: 75,32 euros.
Endoscòpia intervencionista: 174,42 euros.
Dilatació uretral: 79,27 euros.
Extracció de cos estrany endoscòpic: 118,91 euros.
Tractament amb làser oftalmològic: 134,43 euros.
Tractament dermatològic pediàtric amb DYE-làser: 607,70 euros.
Polisomnograma: 375,81 euros.
Tractament de les malalties inflamatòries intestinals: 8.332,82 euros.
Teràpia pel tractament degeneració macular senil: 1.351,86 euros.

Procediments de compra addicional
Intervenció de cataractes: 1.066,91 euros.
Intervenció de varius: 1.066,91 euros.
Intervenció de hèrnies: 1.073,62 euros.
Colecistectomies: 1.113,39 euros.
Artroscòpia: 795,29 euros.
Prostatectomia: 994,10 euros.
Alliberament del canal carpià: 795,29 euros.
Amigdalectomia: 357,89 euros.
Circumcisió: 357,89 euros.
Intervenció de pròtesi de maluc: 3.488,04 euros.
Intervenció de pròtesi de genoll: 5.568,08 euros.
Histerectomia: 1.272,42 euros.
Intervenció d’hal·lux valg: 795,29 euros.
Intervenció de quist pilondal: 357,89 euros.

Interrupció voluntària de l’embaràs
Fins a les 12 setmanes amb anestèsia local: 324,00 euros.
Fins a les 12 setmanes amb anestèsia general: 445,59 euros.
De 13 a 15 setmanes amb anestèsia general o sedació: 504,14 euros.
De 16 a 19 setmanes amb anestèsia general o sedació: 760,68 euros.
De 20 a 22 setmanes amb anestèsia general o sedació: 1.449,00 euros.

(11.161.073)
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